
Na snímku z roku 1920 spatříme na rohu Velké Hra-
dební a Bratislavské ulice dominantní budovu němec-
kého gymnázia, postavenou v letech 1892 až 1893 na
místě předchozího jednopatrového domu.

Ještě v ne zcela zastavěném prostoru dominovala
roku 1910 státní živnostenská škola v Resslově ulici.
Dnes se jedná o střední průmyslovou školu strojní
a elektrotechnickou.
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První vyšší odbornou školou
v Ústí nad Labem se roku 1886
stala obchodní akademie, kte-
rou v život uvedl obchodnický
spolek. V roce 1879 založil An-
ton Kotera dvoutřídní soukro-
mou obchodní školu, ovšem
ten roku 1886 město opustil,
takže bylo třeba hledat náhra-
du. Výsledkem se stalo založení
vyšší obchodní účetnické školy,
která byla od počátku podpo-
rována subvencemi ze strany
státu, zemského výboru, ob-
chodní a živnostenské komory
v Liberci, městskou spořitelnou,
přičemž v ředitelské radě ne-
chyběly významné zámožné
osobnosti, takže škola netrpěla
nedostatkem financí a mohla
vychovávat žáky poměrně vel-
koryse s kvalitním profesor-
ským sborem. Roku 1887 do-
sáhla zcela samostatnosti a po

roce už to byla trojtřídní střed-
ní obchodní škola. Za další dva
roky přešla škola pod správu
města, které jí také zajistilo bu-
dovu. Na základě toho minis-
terstvo kultu a vyučování schvá-
lilo organizační řád a učební
plán pro městské vyšší obchod-
ní školy v Ústí n. L. Ve školním
roce 1900 až 1901 došlo k pře-
měně školy na čtyřletou ob-
chodní akademii, což se stalo
podnětem ke změně i v ostat-
ních podobných institucích Ra-
kouska-Uherska.

Spolu s Děčínem, Ústí patřilo
k posledním z velkých měst se-
verozápadních Čech, kde ne-
existovalo humanitní gymná-
zium. Zatímco ministerstvo kul-
tu a vyučování dávalo přednost
reálnému gymnáziu, naopak
komunální správa města se za-
sazovala za městské nižší gym-

názium, což se nakonec podaři-
lo prosadit, takže roku 1893 by-
lo vyučování zahájeno ve staré
škole v Solní ulici. V roce 1897
bylo reorganizováno vyšší gym-
názium a škola získala budovu
ve Velké hradební ulici. Gymná-
zium získalo v roce 1900 pojme-
nování Komunální gymnázium
císaře Františka Josefa a od
1. září 1902 se přeměnilo na
státní gymnázium. Na podnět
tehdejšího ředitele dr. Hergela
byla při gymnáziu roku 1895
založena nejprve dvojtřídní
městská vyšší dívčí škola, po le-
tech byl přiřazen třetí ročník
a roku 1917 byl ústav přemě-
něn v šestitřídní lyceum, jež se
roku 1920 nakonec přeměnil
v dívčí reformní reálné gymná-
zium.

Učitelský ústav v Ústí založili
roku 1903 z podnětu ženského
vzdělávacího spolku. Jednalo se
o soukromý ústav s veřejným

První budova obchodní akademie v Pařížské ulici, zachycená fotoapa-
rátem roku 1898, bývala původně textilní továrnou Ludwiga Quasse.

Budova státní reálné školy v ulici České mládeže v době jejího dokon-
čení v roce 1912. Dnes se jedná o základní školu.

přístupem, který získal místnos-
ti v měšťanské škole, která se
nacházela v pozdější Moskev-
ské ulici a pak též ve škole po-
blíž dnešního divadla.

Roku 1909 byla ve městě rov-
něž založena státní reálná ško-
la, která zpočátku sídlila v pro-
storách staré obchodní školy
a v roce 1912 získala moderní
budovu v dnešní ulici České
mládeže. Od roku 1913 měla
škola statut vyšší reálky. Zájem
o studium zde byl od počátku
značný, takže v roce 1915 došlo
k otevření již sedmého ročníku.

Poslední z ústeckých střed-
ních škol se stala státní živno-
stenská škola. Město i zdejší
průmyslníci se zasadili, že roku
1910 vznikl ústav za účelem
vzdělávání techniků pro strojí-
renské obory – dvouletá mist-
rovská škola. V roce 1908 byla
v důsledku velkorysé podpory
města a spořitelny zřízena tří-
patrová budova včetně dobře
vybavených dílen. Za první svě-
tové války škola sloužila jako
rezervní lazaret, ale po válce
roku 1918 došlo k obnovení vý-
uky.

Zákonem z roku 1869 získaly
také střední školy nový, kvalita-
tivně vyšší impuls svého rozvo-
je. Časem se sice též staly před-
mětem národnostních sporů.
I pro ně tedy, zejména na přelo-
mu 19. a 20. století platí, že
v důsledku této priority stále ví-
ce ustupovala do pozadí faktic-
ká potřeba doby, jejímž cílem
měla být výuka obsahově sladě-
ná s poznatky moderní průmy-
slové společnosti.

PAVEL KOVÁŘ
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